Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
9. november

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In naredil je iz vrvi nekak
bič in vse izgnal iz templja,
ovce in vole; menjavcem je
raztresel denar
in prevrnil mize,
prodajalcem golobov
pa je rekel:
»Spravite to proč
in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!«
In njegovi učenci so
se spomnili, da je pisano:
»Gorečnost za tvojo hišo
me razjeda.«
Tedaj so se oglasili Judje
in mu rekli:
»Kakšno znamenje
nam pokažeš,
da smeš tako delati?«
Jezus jim je odgovoril:
»Poderite ta tempelj in v
treh dneh ga bom postavil.«

Prav je, da se enkrat v letu posebej
spomnimo na tisto osnovno lastnost,
ki bi jo moralo imeti naše življenje:
na hvaležnost. Morali bi biti hvaležni
Bogu; bolj bi mu morali biti hvaležni!
Pa tudi ljudem, saj smo tako odvisni
drug od drugega.

Na hvaležnost Bogu nas na zahvalno
nedeljo spomnijo bogato okrašene
slovenske cerkve; ne toliko s cvetjem,
Življenje je velika stvar, ampak predvsem z različnimi pridelzelo dragocena, ki s polj, vrtov, vinogradov in gozdov,
in se ga zato ne pa tudi z izdelki človeških rok in njeizplača živeti govega uma, tega velikega Božjega
samo na pol. daru. Če morda drugače kaj radi po(Marjan Turnšek) zabljamo, da bi se Bogu zahvaljevali
( Jn 2, 15-19)

za vse prejete darove in za ljudi, po
katerih prejemamo veliko pomoči in
dobrega, naredimo to vsaj na zahvalno nedeljo. Storimo to z dobro
mislijo in besedo, posebej pa še z
molitvijo, ki nas odpira za globljo
povezanost z Bogom, s tistimi, s
katerimi živimo tesneje povezani in
jim dolgujemo veliko hvaležnosti, pa
tudi z vsemi drugimi ljudmi, s katerimi smo tako ali drugače povezani,
pa jih morda niti ne poznamo. Saj iz
vsakdanjega življenja dobro vemo,
kako drugače bi bilo, če bi se vsi potrudili biti hvaležni drug do drugega
in bi to kdaj pa kdaj tudi pokazali.

DUHOVNE DOBRINE

Znani pobožni zdravnik Hilling je poznal
umetnost, da je slepim
ozdravil živec. Rad je pripovedoval,
kako so bili toliki slepi neskončno
veseli, ko so spet uzrli ljubo luč. Tako
stari Jud o svojem sinu Joelu: In ti
imaš vid od svoje mladosti, vsako
jutro uzreš dnevno svetlobo. Si se
velikemu Zdravniku že kdaj zahvalil
za svoje zdrave roke, noge, ušesa, ude
telesa? Zdrav utrip srca dnevno več
kot 300.000-krat, vsak sveži vdih,
jasno oko, sveži udi, vse, vse, kar je
tebi in tvojim ljubo in drago, je kot
Udeležba pri evharistični daritvi na glasen klic zvona: »Ljubi Boga in se
zahvalno nedeljo nas posebej vabi k mu zahvali!« Brezštevilni slepi, gluhi,
hvaležnosti za Jezusa, za evharis- bolni, tudi njihovo stokanje, nas opominjajo k zahvali in hvalospevu.
tični kruh, ki se lomi in deli za naše
življenje. Ob evharistični mizi se Človek ceni dobrotnike šele tedaj,
zbiramo kakor velika družina, ki ko jih nima več. »Kaj imaš, o človek,
skupaj moli, poje in prejema kruh česar ne bi prejel«? Toda vse telesne
življenja. Ali ni to obenem povabilo, dobrine so le senca v primerjavi s
da Jezusa povabimo medse tudi tak- duhovnimi dobrinami in milostmi
rat, ko se zbiramo ob družinski mizi? - so kot tanek pivnik, v katerega zaTisočere dobrote prejemamo: rodi vijemo dragocene jagode.
Slomšek
jih zemlja, ki jo Bog zaliva s svojim
blagoslovom. Preden pa pridejo do
nas, je vmes dostikrat še cela vrsta POSLUŠNOST
ljudi, ki bi jim tudi morali biti hvaležni. Zaradi vsega tega je še kako Poslušati znam
na mestu vprašanje: ali še zveni po samo tedaj, ko
naših domovih skupna molitev pred se ne oprijemam
jedjo in po jedi, kot izraz naše hvalež- krčevito svojih zamisli,
nosti za to, kar prejemamo? Pokažimo ko znam prisluhniti nekomu,
Bogu hvaležnost za darove zemlje s ki misli drugače od mene,
tem, da to molitev zavestno gojimo dogodkom, ki potekajo drugače,
kakor sem sam načrtoval.
in ohranjamo.
Po: www.notredamke2.rkc .si

(Anton Stres)

9. 11. – 16. 11.

NEDELJA *

ZAHVALNA * posvetitev lateranske bazilike

09. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca, Angelo ZAJC, Ferdinanda,

Amalijo BLAGOTINŠEK
POLZELA 10.30 … za + Vincenca, Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Jožeta KORŽETA
* Jože R., Lovro S.
G.OLJKA 10.30 … za + Marijo in Franca PFEIFER

PONEDELJEK *

Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj * Andrej Avelinski

10. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAK
… za + starše BELOGLAVC (obl.)
* maš.: Jože R., Jože K.

TOREK *

Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Teodor Studit, opat

11. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Ladislava in Pavlo MARJETIČ
… za + Srečka ŠPINDLERJA (obl.)
* m.: Jože R., Jože K.

SREDA *

Jozafat Kunčevič, škof, muč. * Emilijan (Milan), duh., spokornik

12. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za + Marijo HROVAT in Edvarda

… za + Stanka NOVAKA ml.

ČETRTEK *

* maš.: Jože R., Jože K.

Stanislav Kostka, red. * Brikcij, škof * Homobonus, čudodelnik

13. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + URATNIKOVE in Silvo HREN

… za + Stanislava GROBELŠKA
… za + Jožeta JELENA
* maš.: Janez B., Jože R., Jože K.
ANDRAŽ 18.00 … za + Dragotino in Jožeta OGRAJENŠEK (obl.)

PETEK *

Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelič, mučenec * Jožef Pignatelli

14. 11. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana BRUNŠKA in vse JURJEČEVE
POLZELA 17.00 … za + Ivana KRTA in Jožico ter starše

… za + Marka MEKLAVA

SOBOTA *

* maš.: Jože R., Jože K.

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj * Leopold, knez

15. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo VASLE (obl.) in vse BEŠERJEVE
… za + Rudolfa ŠTAHLA (obl.)

… za + Jožico GODEC

* m.: Janez B., Jože B., Jože K.

NEDELJA * 33. MED LETOM * Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda
16. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Friderika ZABUKOVNIKA
POLZELA 10.30 … za + Ivana VODOVNIKA, vse VODOVNIKOVE
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
… za + Faniko PAVIČ (obl.)
* Jože B., Janez B., Lovro S.
VIMPERK 15.00 … za + Milana VASLETA

… po namenu

* maš.: Jože R., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

ZAKONCI JUBILANTI

Tudi letos se bomo v župnijah
Ta nedelja, 9. novembra je zahvalna.
Ob 10.30 bo maša tudi na Gori Oljki. veselili z zakonci, ki obhajajo katerega
Po maši bo tradicionalno druženje. od jubilejev zakonske zveze (5., 10.,
15., 20., 25., 30. itd.). Na Polzeli bo ta
V ponedeljek, 10. novembra, ob 19.00 slovesnost v soboto, 22. novembra ob
bo redna seja Župnijskega pastoral- 17. uri, v Andražu pa v nedeljo, 23. nonega sveta Polzela. V župnišču.
vembra ob 9. uri. Jubilante naprošam,
V sredo, 12. novembra ob 9. uri se bo da svojo prisotnost čimprej sporočijo!
pri sv. Jožefu v Celju začela duhovna
KATEHUMENAT
obnova za župnijske gospodinje in
njihove pomočnike. Vodil jo bo Anton Verouk za odrasle in katehumenat bo
Lavrič CM. Imenovani lepo vabljeni! tudi letos potekal v župniji Petrovče
V sredo, 12. novembra, ob 10. uri bo od novembra do velike noči. Vabljeni
duhovna obnova tudi v Mednarod- vsi, ki bi želeli prijeti zakramente
nem konferenčnem centru v Novem krsta, obhajila in birme, kakor tudi
drugi, ki želite svoj odnos do Boga
kloštru v Založah. Za duhovnike.
poglobiti in ga povezati z izkušnjo
V četrtek, 13. novembra, ob 18. uri bo vsakdanjega življenja. Prvo srečanje
srečanje zakonske skupine.
bo v torek, 11. novembra, ob 19. uri
v župnišču v Petrovčah.
V nedeljo, 16. novembra ob 10.30 bo
v zaselku Hotunje v Andražu blagos- DOBRODELNOST
lov nove čistilne naprave.
Župnijska Karitas se zahvaljuje vsem,
V nedeljo, 16. novembra, ob 15. uri ki ste se odzvali na zbiralo akcijo 'dar
bo spet maša na Vimperku. Po njej jeseni' in prinesli različne artikle za
prijateljsko druženje pred cerkvijo. ozimnico, namenjeno ljudem v stiski.
Škofijska Karitas vabi na predavanje Nekaj vrečk je še na razpolago ...
z naslovom Veselim se življenja (kljub
MISEL
stiski), ki bo v torek 18. novembra ob
18.30 pri cerkvi Svetega Duha v Celju.
Odhajam, da bi učil usmiljenja Gost bo doc. dr. Sebastjan Kristovič,
pa sem vedno pripravljen,
psiholog, strokovnjak za logoterapijo.
da obsojam.
Po predavanju bo možnost osebnega Manjka mi dobrota Gospodovega srca,
pogovora s predavateljem. Prigrizek. ker vidim premišljeno hudobijo,
kjer vidi on nevednost
SKRB ZA CERKEV
in slabotnost.
(Anthony de Mello)
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Plaskan, Andraž 4; Šumljak,
Andraž 5; Bukovec, Andraž 1. Polzela: Marijanski koledar 2015 ....... 2.00 €
Družinska pratika 2015 ......... 5.50 €
Ločica ob Savinji.

